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ا اللهم ال سهل إال ما جعلته سهًل, والصالة والسالم على رسول اهلل, واحلم  هلل, بسم اهلل
 .اوأنت جتعل احلزن إذا شئت سهًل

 
وإياكم  يستخ مناوأن , ن يتقّبل مّنا ومنكم اهلجرة واجلهاد والرباطأ عز وجل نسأل اهلل ابت اًء

ونشكره سبحانه وتعاىل أن اختارنا يف هذا , يف األرض لشريعتهيف طاعته ونصرة دينه والتمكني 
اختارنا سبحانه وتعاىل بفضله , الزمن من بني ماليني القاع ين عن اجلهاد وعن نصرة هذا ال ين

فهذه مّنة ال شّك عظيمة من اهلل , ولنقارع أع اءه أع اء ال ين, ض هذا ال ينورمحته لنذّب عن حيا
وأن خيتم لنا وإياكم بالشهادة يف  أردناونسأله سبحانه وتعاىل أن يتّم لنا ما , عّز وجّل امنّت هبا علينا

 .سبيله عّز وجّل
 

لية املباركة اليت نّفذها أّمة اإلسالم املاج ة بالعم ئأوّد أن أهّن وقبل أن نشرع يف هذه ال ورة
 .البلوي الّلام بن خليل أبو مساين؛ مّهااألخ البطل الشهي  أبو دجانة اخلر

 
يف " خوست"ة قطيت استه فت قاع ة التجّسس يف منا والا واستخباريًّهذه العملية املعّق ة أمنيًّ

 م بطائرات التجّسسهذه القاع ة اليت حتوي بني ج راهنا مراكز ومكاتب التحّك, "انبتشام"قاع ة 
واليت أّدت إىل هالك سبعة من كبار ضّباط االستخبارات األمريكية؛  -ّيارططائرات من غري -

CIA هم املشرفون على برنامج التجّسس وملفات األمن واالستخبارات يف باكستان وأفغانستان 
 ."الشريف علي بن زي "باإلضافة إىل ضابط االستخبارات األردين النقيب 

ّك أن هذه العملية اليت تلّقتها أجهزة االستخبارات األمريكية تعترب األش  واألنكى يف وال ش
الروسية  KGBالـ ويف ذروة صراعها مع  CIAالـ فعلى م ار تاريخ , تاريخ هذا اجلهاز

مل حيّ ثنا تاريخ أجهزة هذه االستخبارات عن مثل هذه العملية , وأجهزة االستخبارات الشرقية
ليت مارس فيها تنظيم القاع ة أنواع وأشكال خمتلفة من اخل اع والتضليل واالختراق املعّق ة وا

 احّتى مّتت هذه العملية املباركة هبذ ,واألردنية أيًضا CIAالـ ألجهزة االستخبارات األمريكية 
 .الشكل وعلى هذا الوجه

 
خرًيا مث أوجّل أواًل ويعود هلل عّز  -على إجناز هذه املهّمة العظيمة-الفضل  اوال شّك أن هذ
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تنظيم القاع ة ولل عم يف املختّصة األجهزة وأيًضا "  مّهام خليل البلوي"ألخ اجملاه  البطل ل
, نسأل اهلل عّز وجل أن يتقبل من اجلميع هذا اجله , اللوجسيت الذي تلّقاه األخ من أطراف أخرى

احلني املخلصني وأن يعلي منزلته يوم يف الشه اء الص "أبا دجانة"ونسأله سبحانه وتعاىل أن يتقّبل 
ة هذا األبّي" السبعبئر "وأيًضا نبارك لزوجه وأهله يف األردن وفلسطني ولقبائل وعشائر , ال ين

وقادة اجملاه ين سواء يف أفغانستان أو  ا على مقتل الع ي  من إخوانناالعمل املبارك الذي جاء ردًّ
اليت استه فت املسلمني العّزل يف غّزة قبل  اهلمجية ئيليةا على الغارات اإلسراا ردًّباكستان وأيًض
 .سنة ونصف

املخابرات ولعميلتها  CIAوصلوها إىل الـ ن أن يوفهذه إح ى الرسائل اليت أراد اجملاه 
يع أن تسته فكم يف أش  طأن ي  اجملاه ين طويلة وأهنا بعون اهلل وتوفيقه تست مونقول هل, األردنية

يني التابعني لتنظيم القاع ة عمالء السّرلا أن أجهزة االستخبارات واقول لكم أيًضون ,القواع  حتصًنا
 نمل تكن األوىل ول -عميلة االختراق ألجهزتكم-ن هذه العميلة إو ,هم باملرصاد لكم وحملاوالتكم
 .والقادم ال شّك أدهى وأمّر بعون اهلل وتوفيقه, تكن األخرية بإذن اهلل عّز وجّل

 
أن ألفت انتباهكم إىل أمٍر غايٍة يف األمهّية وهو الغاية األمسى من اجلهاد يف سبيل اهلل ا أري  وأيًض
ال يتعّ ى هّم األخ إال كيف  اجلهاديأتون إىل أرض  عن ماخوة من اإل احيث أن كثرًي, عّز وجّل
رفيعة وال شّك أن الشهادة يف سبيل اهلل أمرها عظيم عن  اهلل عز وجل وهي منزلة عظيمة و, ُيقتل

ا وهي ال شّك أيًض ,وهي مّنة من اهلل عز وجل يعطيها ملن يشاء ويهبها ملن أراد سبحانه وتعاىل
أن ن رك أن دين اهلل عز وجل  جيب اأيًض ولكن ,ومقص  شرعي من مقاص  الشريعة كرميمطلب 

 .الغالية األمانةمل هذه حلعون ّلطحيتاج إىل الرجال الذين حيملون هّم هذا ال ين ويت
استبقاء الرجال : اشور أيًضاوابن ع تفسريهل إّن من مقاص  هذا ال ين كما قال البيضاوي يف ب

تنبيًها " : (َفُيْقَتْل َأو َيْغِلْب) لقوله تعاىل تفسريهفقال البيضاوي رمحه اهلل يف  ؛للحفاظ على هذا ال ين
وأن ال , ل ين بالنصر والغلبةلشهادة أو ابانفسه  ّزعلى أن اجملاه  جيب أن يصرب يف املعركة حّتى يع

 ."يكون قص ه فقط القتل بل إعالء احلق وإعزاز ال ين
وأن ال يكون قص  األخ فقط هو , فالغاية األمسى من اجلهاد هو إعالء كلمة اهلل عّز وجل

إال , الشهادة يف سبيل اهلل؛ مع أهنا كما أسلفنا القول مطلب عظيم ومقص  كرمي من مقاص  الشريعة
: عليهأن تكون الغاية هو إعزاز هذا ال ين وكما يقول الشيخ عب  اهلل عّزام رمحة اهلل أنه جيب 

 ."ل عسرياوجلب املال يسري ولكن جلب الرج"
مل حبّلعون طولية هذا ال ين ويتؤولكّن الرجال الذين حيملون مس, هاملال سهل احلصول علي
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هذه  يف ةفهؤالء قّلة قليل, هلل يف األرضهّم هذا ال ين وتوصيل هذا ال ين إىل الناس وإقامة حكم ا
 .ءاألّمة خاصة يف هذا الزمان حيث أصبح ال ين وأهله غربا

وأن نبذل الوسع والطاقة واجله  يف , على األخ اجملاه  وعلى اجملاه ين احملافظةك جيب للذ
وأيب قتادة  حمم  املق سي أمثال الشيخ أيبمن لذلك جن  أن بعض العلماء املعاصرين , احلفاظ عليهم
عن ما تكلموا عن العمليات االستشهادية وضعوا عّ ة شروط هلذه العمليات قبل أن يق م  وغريهم

األخ على تنفيذ هذه العميلة االستشهادية ومن ذلك استفراغ اجله  قبل أن ُي فع باألخ للعملية 
ذا الزمان حيث أن كل هذا حىت حيافظوا على العنصر أو األخ اجملاه  يف ه ؟ملاذا ,االستشهادية

 .اجملاه  يف سبيل اهلل امللتزم ب ينه أصبح عملة نادرة صعبة يف هذا الزمان
نصر هذا ال ين وكيف يعلي رايته يا على األخ اجملاه  أن يضع نصب عينيه كيف فيجب دائًم

 .ستطاعةبل جيب أن حيافظ على نفسه بق ر اال, ُيقتل فكيهو جيعل مّهه األول واألخري  أن الو
 

 تساع  األخ اجملاه  على احلفاظ على نفسه والبقاء -بع  توفيق اهلل عّز وجّل-فهذه ال ورة 
م حبيث ينكي بأع اء اهلل عّز وجل وحيقق اهل ف الذي من هنوا بعيً ا عن أسر الطواغيت وسجحيًّ

 .أجله محل السالح وهو إقامة حكم اهلل عز وجل يف األرض
وهذه بال رجة األوىل موّجهة  ,ىل ع ّوه وقتل هذا الع ووأيًضا تساع ه على كيفية الوصول إ

داخل اجلبهات يعملون الذين يعملون يف العمل السّري يف ال ول البوليسية الذين ال لإلخوة 
حباجة إىل هذا العلم وهذه التجربة وهذه اخلربة اليت  بال شك املفتوحة فحيث أن األخ هناك يكون
نسأل اهلل , ل ينفعه هبا ويكون لنا إن شاء اهلل سهم يف هذا العملنضعها بني ي يه لعّل اهلل عّز وج
 .سبحانه وتعاىل أن يتقّبل من اجلميع

 
تساع  األخ يف العمل السري على كيفية احلفاظ  -عز وجل بع  توفيق اهلل-فهذه ال ورة 

علّمه ين ُتواألمر  الثا, حيث أن األمن الشخصي عن ي مقّ م على العمل, على نفسه بال رجة األوىل
يف حرب العصابات خاصًة يف  فإنه وكما تعلمون. ساع ه على كيفية مهامجة ع ّوه والنيل منهوُت

الطور األّول من احلرب جيب على األخوة أن ال يسمحوا للع و بأن يبي هم بل جيب أن يكون 
اذا؟ ألن مل, "اتبقى حيًّقاتل ل" -حرب العصابات خاصًة يف الطور األول-شعارهم يف هذه احلرب 
والع و ال شّك يفوقهم بالع د والعّ ة , قّلة قليلة نا يكونوة األوىل دائًملرجال العصابات يف املرح

ا أن حيافظوا على أنفسهم من خوة دائًمفالواجب يف حّق اإل, وغري ذلك من أشكال القّوة املختلفة
سرية ويستمر القتال ألع اء اهلل خاصة يف املرحلة األوىل حّتى يستمر اجلهاد وتستمر امل ة القتليلعم
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وال شّك أن هذا ال ين منصور بنا أو بغرينا ولكن حنن نأخذ هبذه األسباب املمكنة اليت , عّز وجل
وال شك أن الذي يأخذ هبا سيصل إىل  املراد وإىل اهل ف الذي , وضعها اهلل عز وجل يف هذا الكون

خوة على اإل تعني -بع  توفيق اهلل عّز وجل- ورة فهذه ال, فهذه سنّة اهلل عّز وجل يف خلقه, يري ه
ا من النيل من ع ّوهم بأقل اخلسائر املمكنة يف العمل اجلهادي احلفاظ على أنفسهم ومتّكنهم أيًض

حفظه  "سيف الع لالشيخ "وسنعتم  بع  توفيق اهلل عّز وجل يف هذه ال ورة على ما أعّ ه , السّري
ة الشرح والتوضيح والزيادة يلومن مّث أقوم بعم" واالستخباراتاألمن "ّكرته ذاهلل عّز وجل يف م

نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن  ,وضرب األمثال وغري ذلك مما يست عيه األمر وما تقتضيه املصلحة
 .  جيعل هذا العمل يف  ميزان حسناتنا وحسناتكم يغفر للجميع وأن يتقّبل من اجلميع وأن

 
ي على اجلماعات اإلسالمية هو أح  املوضوعات اهلامة اليت ينبغ مما ينبغي أن ُيعرف أّن األمن

 .بني احلركة اإلسالمية وأع ائها تطور أساليب املواجهةيها اهتماًما عظيًما خاصًة مع أن تول
ق  ف, تب و أمهّية األمن واضحة جلية يف أثرها على بعض اجلماعات يف احلركات اإلسالمية

إىل  -مع ع م وجود اخلطط األمنية املناسبة-ع اء هلذه اجلماعات أّدت الضربات املتتالية من األ
لذلك جت  كثرًيا من الشباب , تغيري واضح يف خّط هذه اجلماعات مما آل هبا إىل الركون وامل اهنة

حيجم عن العمل اجلهادي عن ما يرى استمرار انكشاف األعمال وارتفاع نسبة اخلسائر يف صفوف 
 .الع و بأقل اخلسائر مفاجئةداد إقبال الشباب على اجلماعة عن ما تنجح يف ويف املقابل يز ,احلركة
 

اجلماعة اليت ليس عن ها نظام أمن , ة العمل اجلهاديّيرتب و أمهّية األمن أّنه حيافظ على استمرا
خاّصًة مع تطّور أساليب الع و  يف العمل ض  , هذه مجاعة أو تنظيم يكتب على نفسه الفناء

هادية حّتى األمم واملمالك اليت ال يكون هلا نظام أمن خا  حىت األمم هذه كما قال اجلماعات اجل
فوجود اجلهاز األمين يف  ."نفسهم بأنفسهمأأّنهم يقضون على ": ارات املوسادبختبعض رجال اس

ألن الع و عن ما , حّتى حتافظ هذه اجلماعة على استمرارها وعملها, اجلماعة ضرورٌة ال بّ  منها
ّكن من اجلماعة ويضرب فيها الضربات القوّية الناس الذين يعملون يف اجلماعة وحّتى الذين يتم

والناس كما , عفضماعة بسبب اليفق ون الثقة يف هذه اجل يب ؤوايري ون أن ينضموا إىل اجلماعة 
, اجلماعة ذههلهة فعن ما تكثر الضربات املوّج, الناس ال تّتبع إال القوي, تعلمون ال يّتبعون الضعيف

بسبب هذا الضعف وبسبب تلك الضربات اليت  يالناس تنفر من هذه اجلماعة وتترك العمل اجلماع
العمل ال بّ  أن يكون هلا بلذالك أي مجاعة تري  أن حتافظ على نفسها وتستمر  ,ُضربت هبا اجلماعة
 .جهاز أمين حيفظها
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حلادي عشر من سبتمرب بسبب هذه مجاعة تنظيم القاع ة بع  ا مثًلاانظروا اآلن لو أخذنا 

الضخمة أصبحت قلوب الناس وعقوهلم تتجه إىل قاع ة اجلهاد بسبب ماذا؟ بسبب النجاح  العملية
هلا ال بّ  أن يكون  ووأي مجاعة تري  أن حتقق جناًحا وحتفظ نفسها من ضربات الع  ,الذي حققته

 .جهاز أمين قوي حيافظ عليها من االختراق
 

بل هو علم قائٌم , إثراء الِفكر والثقافة ّلم عن األمن ال نتكّلم عنه فقط من بابوعن ما حنن نتك
العمل حمكوم  اأي عمل ليس عن ه أساس أمين قوي فهذ: بذاته كما كان يقول الشيخ أبو زبي ة

ا لو بنيت فوقه عّ ة طوابق إذا أساسه مل يكن قويًّالكبري البناء , عليه بالفشل مثل البناء الكبري
حّتى تستطيع  االبناء جيب أن يكون قويًّ, من حتت اوكذلك العمل ال بّ  أن يكون البناء قويًّ ,هارسين
كل عملك سينهار , سينهار كل البناء اك يف األساس قويًّؤوبذلك إذا مل يكن بنا, تكمل عليهأن 

مل ال بّ  له من فأي ع, ا فاهنارمل يكن قويًّ هبذا العمل األساُس قمتبسبب ماذا؟ بسبب أّنك عن ما 
 .أساس أمين قوي حيفظه فيستمّر العمل

 
 :اآلن نتكّلم عن فوائ  األمن

وهو مب أ عام من مبادئ احلرب لتحقيق , مب أ املفاجأة للع و -بإذن اهلل-أنه حيّقق : أواًل
, املفاجأة كما تعلمون يف املعركة هي نصف النصر, األمن حيقق مب أ املفاجأة يف العمل. النصر
, ويف املكان الذي ستضرب به الع و يف الزمان ويف الوقت ئأن تفاج, ب نصفها هو املفاجأةاحلر
فاجأة الذي هو يعترب يف املعركة األمن هو الذي حيقق لك مب أ امل, األمن حيققهافهذه املفاجأة , هئتفاج

أسس  لو نظرت اآلن يف كل ما كتبه الذين وضعوا, هو مب أ املفاجأة نصف النصر, نصف النصر
أمساء كثرية كتبت , "ستالني"ومثل " ديهارت"ومثل " فولر"ا جت  مثل ب دائًموومبادئ احلر بواحلر

ألن مب أ املفاجأة هو من أعظم مبادئ احلرب  ا مب أ املفاجأةفكان مما تضعه دائًم, يف مبادئ احلرب
 . من خالهلا تستطيع أن تنتصر على ع ّوك يتال

 
أنت ال , األمن هو مب ٌأ من مبادئ احلرب,  أ من مبادئ احلربأنه بذاته مب: األمر الثاين

الع و جيب أن , تستطيع أن تضع خّطة عمل عسكرية إذا مل تكن تعرف ماذا عن  الع و موجود
من أسلحة  عن ه العسكرية وماذا وفرقهتعرف إمكانياته العسكرية واملادية والبشرية وتوزيع قواته 

, ن األمنمجع املعلومات ركٍن أساسي م, على مجع املعلومات عتم كل هذا ي, عن ه من عتاد وماذا
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 املعلوماتيذهبون إىل البل  اليت تري  أن تقاتل فيها فيجمعوا لك  ,كءترسل أنت جواسيسك وعمال
وإذا أنت مل . كة ع ّوكربل  أو معلبل  وبناًء على ذلك أنت تضع خّطة مهامجة هذا العن هذا ا

 .ستطيع أن تضع خّطة جّي ة وناجحة يف العمل يف مهامجة هذا الع وتعرف ما عن  ع ّوك فلن ت
 
اجلماعة يف يقظة تاّمة ملا ُي ّبر وُيخّطط هلا مما يؤّدي إىل استع ادها لص  ضربات الع و  لأنه جيع 

, وا األمن جيعل اجلماعة اليت أنت تعمل فيها يف يقظة تامة مما خيطط هلا من قبل الع أيًض, املوّجهة هلا
حبيث ت رك هذه اجلماعة ما ُيخطط هلا من قبل ,  أن جيعل اجلماعة يف يقظة هذه مهّمة اجلهاز األمينو

تقوم بوضع خطط مناسبة حىت متنع الع و من إّما اختراق اجلماعة وإّما ضرب اجلماعة أو فالع و 
 . حّتى اكتشاف العمل قبل أن يتّم

 
كل مجاعة عن ها ق رة وعن ها  ,ماعة وق راهتامن اخلسائر يف صفوف اجل -بإذن اهلل-أنه يقّلل 

 .أفراد فإذا كان هناك جهاز أمين قوي فهذا اجلهاز األمين مينع اخلسائر يف صفوف اجلماعة
ا أن غياب األمن يؤّدي إىل اإلحباط نتيجة الفشل املتكّرر لألعمال اليت تقوم األمر اآلخر أيًض

د الذين يعملون باجلماعة إىل اباألفر يؤّدي األمرا ذه ,إذا مل يكن هناك جهاز أمين, هبا اجلماعة
باجلماعة  يتسحّرالقتل واألسر الذي  ,سبب األخطاءب, يعين ال تصبح عن هم رغبة للعمل, اإلحباط

اجلماعة بسبب  هفراد بترك هذاأل ويب أ, يب أ امللل بني األفراد وع م الثقة باجلماعة وتب أ اخلالفات
 .اعةالضعف الذي أصاب هذه اجلم

يف اجلماعة واالختراقات قليلة أو ال تكاد تكون موجودة  اأّما عن ما يكون اجلهاز األمين قويًّ
 باجمليءب ل الناس أن ينفّضوا عنها ويتركوها يب أ الناس  ,فاجلماعة تشعر هنا بالقّوة فيزداد الناس

 .إليها واّتباعها
 

ّنوا أن القاع ة ظتمرب األمريكان اآلن احلادي عشر من سباملفاجأة تكّلمنا حنن عن مب أ 
ا يظن األمريكان أن الضربة ستكون مل يكن أبً , ستضرهبم يف خارج الواليات املتح ة األمريكية

يف السفارات يف املوانئ  ,اهتم حول العامللذلك استنفروا كل قّو, داخل الواليات املتح ة األمريكية
نت يف املوانئ تركت املوانئ وذهبت إىل عرض حىت أن البارجات وامل ّمرات األمريكية اليت كا

مل يكن أب ا يظن األمريكان أن القاع ة ستسته ف األمريكان , حىت متنع عمليات استه افها, البحر
والشيخ أسامة يف ذلك , فكانت الضربة مفاجأة هلم بكل املقاييس داخل الواليات املتح ة األمريكية

يستنفرون هنا كان كل يوم نسمع يف ذلك الوقت األمريكان ف, ةيلللعم الوقت كان كثرًيا ما يلّمح
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 ة حة ستكون داخل الواليات املّتيلباله أن العميف ما كان أح  خيطر  نويستنفرون هناك ولك
خوة مب أ املفاجأة حبيث األمريكان ما ظّنوا أبً ا أن أمريكا سُتهاَجم يف فبذلك حّقق اإل, األمريكية

 .عقر دارها وبطائراهتا
 
خوة اإل, ة ستكون هبذا احلجميلأن العم نهبوا يف العملية مل يكونوا ي ركوخوة الذين ذاإل ىحّت

كانوا يعرفون طبيعة العملية يعرفون أهنم  فقط الذين, ةعمليالذهبوا إىل أمريكا وهم ال يعرفون طبيعة 
كانوا يعرفون هم  نفقط الذي ,يعرفونولكن كيف ومىت وأين؟ ال  ذاهبون يف عميلة استشهادية

سر أخ يف الطريق ما يبلغ عن بقية األخوة وال يكشف اخلطة الطيارون ملاذا؟ حىت لو سقط أخ أو ُأ
 .فكانت هذه من مفاجأة الع و, للع و
 
واالستخبارات من ناحية  نتكلم عن األمن, العمل األمين يف اإلسالم حكماآلن نتكلم عن  
 :شرعية
 
وهذه , له أسباب ومسببات هذا الكون خلق عن ما خلق كما تعلمون أن اهلل عز وجل 

ترك هذه  ذاواإلنسان إ ,سيصلأنه إذا أخذ هبذه األسباب ال شك  اإلنساناألسباب اليت يأخذ هبا 
 .األسباب ال شك أنه سيفشل إال أن يشاء اهلل

ا أسباب وهذه األسباب ال حتايب أح  إذا الكافر أخذ هبا سيصل وإذا املسلم أخذ هبا سيصل ألهن
اهلل عز وجل أمرنا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي أن نأخذ باألسباب اليت أمرنا , كونية سنن كونية

َوَأِع ُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن } :اهلل عز وجل هبا فقال اهلل سبحانه وتعاىل يف مواطن كثرية
 .{الّلِه َوَعُ وَُّكْم رَِّباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْ وَّ

 
يتحقق النصر وما ال يتم الواجب إال به فهو التحركات حىت وومن أسباب القّوة تأمني اخلطط 

يعين أنت لن تستطيع أن تتغلب على الع و إال إذا أخذت باألسباب الكونية اليت أمر اهلل , واجب
ومن األسباب يف هذه , ذ باألسبابباآليات اليت تأمرنا باألخفالقرآن الكرمي مليء , عز وجل هبا

بل إن هذه احلرب اليت خنوضها مع األمريكان اليوم هي حرب , احلرب هو أخذ احلذر واالحتياط
أنا أمسي هذه احلرب حرب , الذي يصل لآلخر قبل هو الذي ينتصر, حرب معلومات ساسباأل

حرب , تالحرب جبهة وقها حرب استخبارات أكثر من, أكثر من ذلك يستاملعلومات ل
اجلواسيس , طيار غريطائرات من  ,على التكنولوجيا نااألمريكان يعتم ون اآلن يف قتال, استخبارات
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هنم أل, احلرب الغري متوازية ا همن ويسموهناالزم اغري ذلك هو أساس قتاهلم مع اجملاه ين يف هذ
, فسّموا هذه احلرب, ح أ هيستخ م أساليب مل يستخ مها قبل, ًئاال يعرفون عنه شي ايقاتلون ع وًّ

وحرب العصابات هذه مشهورة  ,معروفة احلرب النظامية احلرب املتوازية, رب الغري متوازيةاحل
ال  ام يقاتلون ع وًّأهن, ولكن احلرب الغري متوازية هذا مصطلح ج ي  هم اخترعوه بأنفسهم

مسوها احلرب غري ا لذلك وهذا الع و يضرب وخيطط ويفكر وهم ال يعرفون عنه شيًئ, يعرفونه
 .املتوازية

ع و كامن يف اخلفاء ال ُيرى بشخصه , مث بع  ذلك وضعوا خطط لكيفية مواجهة هذه احلرب
فماذا عساها أن ,  ّوهمن سنة سنتني ثالث سنوات مث بع  ذلك يقوم بضرب عكي, ولكن ُيرى فعله

 النوع من احلرب؟ هذامثل كية وأجهزهتا االستخبارية إزاء يت املتح ة األمرالياتفعل الو
ليس أمامها خيار سوى , ليس أمامها سوى أن تتلقى هذه الضربات اليت يع ها هلا اجملاه ون

اآلن ماذا عساها أن تفعل أمريكا إزاء جمموعات كامنة فوق أراضيها تنتظر ساعة الصفر , ذلك
 .عز وجل ولن تستطيع أن تفعل بإذن اهلل ًئانطالق؟ هي ال تستطيع أن تفعل شيلال

, حرب عمل باخلفاء, حرب معلومات, فحربنا اآلن هي كما أسلفت هي حرب استخبارات
يف الضرب هو الذي سينتصر يف هناية هذه احلرب بإذن اهلل عز  سِبقوالذي ي, عمل سري باخلفاء

ولكن ال ب  , ألن هذا وع  اهلل عز وجل لعباده, لعباد اهلل املسلمني وجل والشك بأن الغلبة والنصر
 .صرب واملصابرة يف هذا الطريق مًعامن ال
 

َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مَِّن اأَلْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوْا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى }: اويقول أيًض
أمر فيه , ه أمر معنياألصل يف املسلم أو اجملاه  أنه إذا جاء{, ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن ِمْنُهْم

, ال ينشره بني الناس, شيء األصل فيه أن األخ يأخذ هذا األمر ويذهب إىل األمري يستفسر منه
 ه الطريقةفأنت هبذ  -الكالم من غري تثّبت ونشر اإلشاعات-وهذا إذا سرى يف جس  التنظيم 

ا يأتيه أمٌر فيه شيء أن لذلك على األخ اجملاه  الذي يّتقي اهلل عز وجل عن م .تقضي على اجلماعة
, بنفسه ويتكلم فبذلك حيفظ نفسه وحيفظ إخوانه ته ال جي ,يذهب إىل األمري ويتأّك  ويسأل األمري

 ,(َوْلَيَتَلطَّْف َوَلا ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَح ًا): وقال تعاىل ,(َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم): وقال تعاىل
 .من الع وواحِلذر نأخذ هبا احلذر  مرنا اهلل عز وجل أنأاليت  ,املعىن كثرية اذواآليات يف ه

تعرفون أن هجرة النيب , السرية النبوية سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم مليئة هبذه األخبار
قال صلى , نمكلها قائمة على مب أ األ هاصلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل امل ينة لو تأّملتوها جت 

النيب صلى اهلل ". استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمٍة حمسود: " عليه وسلماهلل
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 .عليه وسلم يأمرنا أن نستعني على قضاء احلوائج بالكتمان بع م احل يث
فإذا كان , عن ه حّس أمين, ا يف ال نياا أمنيًّشعب الياباين هو الشعب األكثر حسًّيقولون أن ال

احلوائج الشخصية املادية مطلوب ومأمور به ففي احلوائج العامة املتعلقة مبصري األمة من الكتمان يف 
فإذا كان , يعين إذا كان اإلنسان يف أموره العادية الشخصية مطالب هو بأن يكتم األمر, باب أوىل

األمر  املسلمني فال شك أن أمورهو مطالب فكيف بأمور العامة أو أمور التنظيم أو أمور األمة أو 
خذ هبا النيب صلى اهلل عليه أمن تلك األسباب اليت  اسيزداد هنا ولو تأملنا السرية لوج نا فيها كثرًي

نام يف فراش النيب صلى اهلل عليه وسلم  -رضي اهلل عنه- امن ذلك أن عليًّ, وسلم حىت يصل
أن ينام يف  ااجر أمر عليًّتعلمون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ما ه, للتعمية والتمويه على الع و

والنيب صلى , حىت إذا رآه كفار قريش يظنون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما زال يف مكانه, فراشه
وعن ما حترك إىل بيت أيب بكر مل , اهلل عليه وسلم يف هذا الوقت كان ق  حترك إىل بيت أيب بكر

تعرفون , ون يف النوم يف هذا الوقتة حيث الناس يغّطلحترك يف وقت القيلو, يتحرك يف أي وقت
ا وأيًض, لوقت حّتى ال يراه أح افتحرك يف هذا , وقت القيلولة الناس ليست موجودة يف الطريق

عن ما خرج , عن ما حتّرك اخلروج من غري الباب الرئيسي لبيت سي نا أيب بكر خشية وجود مراقبة
ن باب آخر حىت لو كان الباب األول النيب صلى اهلل عليه وسلم خرج من بيت أيب بكر خرج م

ا النيب صلى اهلل عليه وسلم وأيًض, يكون الباب اآلخر الغري معتاد اخلروج منه غري مراقبف امراقًب
بل سلك  إىل امل ينةا يسري فيه عن ما أراد أن ميشي إىل امل ينة مل يتجه من نفس الطريق الذي دائًم

 .ة أيام حىت توقف حبث الناس بع  ذلك حتّرك إىل امل ينةذهب هناك جلس يف الغار ثالث, طريق الغار
 

كان بغنمه يزيل آثار النيب صلى اهلل عليه وسلم , ومع ذلك عن ما حتّرك كان هناك راعي الغنم
من الطريق حىت األثر ال ي ل على مكان النيب صلى اهلل عليه وسلم  -رضي اهلل عنه-بكر  وآثار أيب

بأن  -رضي اهلل عنها-ف أمساء بنت أيب بكر ا كان كّلوأيًض, -هرضي اهلل عن-ومكان أيب بكر 
كل , ا باألخبار من مكة إىل امل ينةا عب  اهلل بن أيب بكر يأتيهم أيًضوكان أيًض ,ا بالطعامتأتيهم دائًم

والسرية لو تأّملناها موجود فيها  ,هذا ي ل على احتياط النيب صلى اهلل عليه وسلم وأخذه باألسباب
هذا شأن النيب , ألنفسنا وحنتاطا من األمثلة ومن النماذج اليت تأمرنا بأن نأخذ باألسباب ج ًّالكثري 

م األمة يعّل, م األمة كيف تسري من بع هولكنه يعّل, اهو معصوم أصًلالذي صلى اهلل عليه وسلم 
 .فوظطاه يف األخذ باألسباب وهو النيب احملكيف تتبع ُخ

 
وقّصة , لوج نا أيًضا الكثري من ذلك -رضوان اهلل عليهم-حابة وأيًضا لو تأّملنا سرية الص
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مره معلوٌم مع أخته عن ما جاءه خرب أهنا أسلمت أو, مشهورة معروفة -رضي اهلل عنه-إسالم عمر 
يف  -رضي اهلل عنه-كيف تصّرفت هي وكيف تصّرف زوجها حّتى خيفوا أمر إسالمهم عن عمر 

رضي اهلل -سبب يف إسالمه اللك فكانت هذه احلادثة هي مّث بع  ذ, ذلك الوقت قبل أن يسلم
 . -عنه

مليئٌة بالنماذج واألمثلة  ,سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وسرية أصحابه ,فاملقص  أن السرية
بنا حنن يف هذا الزمان ويف هذا  وحريٌّ, على أخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم والصحابة باألسباب

, األخذ باألسباب واالحتياط ألنفسنا ألن قتالنا اآلن قائٌم على هذا األمرالوقت أن نضاعف جه نا ب
وبإذن اهلل عز , الذي يبقى يف األخري هو الذي سينتصر يف هذه املعركة حرب استخبارية مع الع و

, ا انتهتوعسكريًّ ,ا انتهتأمريكا اآلن اقتصاديًّ, وجل أمريكا اآلن تسري خبطى مسرعة إىل االنتهاء
, ُتستنزف, هلا اآلن إال أفغانستان فإذا انتهت يف أفغانستان بإذن اهلل ستنتهي يف ال نيا َقمل يب

كل األمم اليت غزت , أفغانستان تستنزفها والتاريخ يقول أن أفغانستان ما دخلها أح  وخرج منها
ر  سكنكمت على نفسها بالفناء من وقت اإلح, أفغانستان كّلها ذهبت وغار أمرها وانقرضت

, مث كانت هنايتهم دخلها الروس, دخلها اإلجنليز مّث كانت هنايتهم يف أفغانستان, ملق وين إىل اآلنا
هذه , هذا  مصري من يغزو أفغانستان, وي خلها األمريكان بإذن اهلل عز وجل ستكون هنايتهم فيها

وجوا فيما الفرس تزاألفغان ُيقال أهنم قوم من الترك وا .البالد العجيبة بشعبها وتضاريسها وجباهلا
 .قوم البشتون, فتزاوجوا فجاء العنصر البشتوين, رسنصفهم ترك ونصفهم ُف, بينهم فجاء األفغان

 
 "والبيئة داألمن واختالف دور الفر"

 
م جتلف حخيوكذلك أيًضا , خيتلف عن اآلخرين العمل يف أن لكل فرد دور مما ال شك فيه

تعلمون أن العمل يف , ر القائ  ومعلوماته عن دور الفردلف دوتخي افمثًل, فردل ى كل املعلومات 
وبالتايل ختتلف املعلومات , اجلماعة أن لكل إنسان وكل فرد له عمل ودور خيتلف عن الفرد اآلخر

مما , القائ  عن ه معلومات أكثر من الفرد العادي وهكذا ًلامث, اليت عن  الفرد من فرٍد إىل آخر
اءات أمن مشّ دة ختتلف عن الفرد العادي ليس لشخصه ولكن بسبب يستلزم القائ  أن يّتخذ إجر

 .املنصب الذي هو فيه وبسبب املعلومات اليت عن ه
 

ا فمثًل ,وكذلك فإن البيئة اليت يتحّرك فيها الفرد هلا دور يف طبيعة اإلجراءات األمنية املّتخذة
, يعمل يف اجملال العسكري السّري فرد ال عوة والعمل العلين خيتلف يف دوره وبيئته عن الفرد الذي
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يعين الرجل السّري العسكري أو هذا , وأيًضا يف العمل اجلماعي هناك يكون فرد سّري وفرد علين
الذي ال يظهر للناس وال يعرفونه الناس هذا أمنه وحركته ختتلف عن الرجل العادي العلين يف 

 أوإىل أبو زبي ة لو ذهبنا , اإلعالم ويتكّلم خيرج يف اعلنيًّ اا الشيخ أسامة كان رجًلمثًل, اجلماعة
أثرهم يف العمل ُيرى  ,ليس هلم صور, خال  الشيخ حمم  هؤالء كانوا ناس سريني ال أح  يعرفهم

 .ولكن ال ُترى أشكاهلم وال صورهم هكذا كانوا
 

 داعية يفوأيًضا داخل كّل جمال ختتلف اإلجراءات األمنية فمثاًل فرد ال عوة يتنّوع جمال عمله 
أمر باملعروف وهني عن املنكر وغري ذلك وبالتايل ختتلف اإلجراءات األمنية يف كل , ول طباعةؤمس

, ومعلومات سالحمن  السّريو عن  الفرد العسكري األعمالوكذلك ختتلف  ,عمل من األعمال
ضبط واألصل العام  هو ال, وبالتايل ختتلف اإلجراءات األمنية يف حق كل فرد وعمله, ت ريبو

 .األمين الذي حيقق حتقيق اهل ف دون انكشاف يف كل جمال
فال شك أن , املقص  من هذا الكالم أن كل إنسان يف اجلماعة أمنياته ختتلف حسب عمله

أو  ولؤاملسالفرد العادي أمنياته ال تتطلب إجراءات أمن مشّ دة كما هو احلال مع األمري أو مع 
ستخ م وأيًضا العمل الذي يقوم به شّقة أو بيت ُي, عةالرجل صاحب املنصب الرفيع يف اجلما
ا مضافة ليس مثل بيت مثًل اأمنّياته تكون متشّ دة ش ي ة ج ًّ لتصنيع املتفجرات طبًعا هذا البيت

فتختلف , فرد عادي أمنياتمثل  وحركته ال تكونكبري أمنياته  ولمسؤمثاًل بيت قائ  , ُيستخ م
 .وأيًضا حسب العمل نفسه, آخر حسب العمل الذي يقوم بهاإلجراءات األمنية من فرد إىل 

 
 "األمن بني اإلفراط والتفريط"

 
يعين معىن , التفريط هو التسيب واإلمهال يف الشيءو, اإلفراط هو التش د والزيادة يف الشيء

جيب أن تكون األمور يف نصاهبا الصحيح , الكالم أن األمن جيب أن ال يكون ال إفراط وال تفريط
فائ ة منهما  رجىلنسبة لإلجراءات األمنية فمثاًل الفرد العادي الذي يبالغ يف حذره وسّريته وال يبا
رجل يعين , لة األمنية فهذا هو اإلفراط يف غري موضعهءويعّرضه للخطر واملسا, األنظار إليه فتيل

هذا ليس عن ه و, االحتياط واحلذر وتغيري شكله ا يف عملياتعادي ما عن ه أي مشكلة يبالغ ج ًّ
 وأسرهنفسه ممكن إللقاء القبض عليه  ضا هبذا الفعل يعّرض نفسه للمخاطر يعّرشيء فهذا هو أصًل

 .وهو ليس عن ه شيء فهذا إفراط يف غري موضعه
وكذلك الفرد الذي يعمل يف عمل سري هام وخطري نراه يتحّ ث مبعلومات خطرية أو يتحّرك 
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كبري الذي ال ولاملسؤهذا األخ , ويكشف عمله إخوانهر فهذا مفّرط ق  يض, بطريقة غري حذرة
يتكّلم للناس فهذا يعّرض نفسه  أوعن ه عمل خطري أيًضا يتكلم إلخوانه ويتحرك بطريقة غري أمنية 

هناك يف األول إفراط يف غري موضعه وهنا تفريط يف غري  ,هذا تفريط يف حّقهف والعمل للخطر
 أنا وما ينبغي يًّث خلط بني ما ينبغي أن يكون سرر وع م ح وواملطلوب التوازن يف األمو, موضعه

يعين أنت , متعلق ب عوة الناس وه ايتهم وإرشادهم يتّم بصورة علنية وفكل ما ه, ايكون علنيًّ
ك اعية كشيخ يف املسج  مثاًل أنت مهمتك أن ت عو الناس عالنية كل الناس تعرف عنك ما حتتاج 

 .بأمركألمنيات كثرية حىت ال ُيشك 
حسب  اً يوكل ما يتعلق بأمور العمل العسكري فهي حتتاج إىل سّرية  جيب أن تكون مؤّمنة ج

أيًضا العمل الذي حيتاج إىل سرية خاصة األمور العسكرية هذه حتتاج ال شك إىل , درجة األمهية
ة ومتابعة فهذه األمور حتتاج إىل بصري, ألنه بغري ذلك لن تنجح, سرية  تامة حىت تنجح يف العمل
ومن يتابع ذلك هي , ال إفراط وال تفريط حا الصحيطريقهيف األمور مستمرة من القيادة حىت تسري 

 .القيادة يف اجلماعة هي اليت توجه األفراد إىل اّتخاذ الت ابري األمنية املناسبة لكل فرد, القيادة
 

 "املتطّور واألداءاألمن "
 

بل إن األداء األمين اجلي  يعتم  على التطوير  ةجام ال نستطيع أن نضع األمن يف قوالب 
ا وعلى القيادة واألفراد أن جيته وا دائًم, مع طبيعة العمل واخلطة املوضوعة ميتالءواالبتكار مبا 

وعلى كل مجاعة أن تسعى دائًما , اليت حتقق اهل ف املطلوب ىلوصول إىل الصورة األمنية املثلل
مكانيات الع و واالستفادة يف ذلك من التجارب إم مع تطور ءل أمنية تتاللتطوير وابتكار وسائ

 .يف األمن املضاد حلركة اجلماعة ج ي السابقة واخلربات املتج دة واالّطالع على كل ما هو 
هناك أسس وقواع  , أن نضع األمن يف قوالب جام ة يعين تبقى كما هي نستطيع يعين ال 

ألمنيات هذه ال تتغّير ولكن هناك أمور تتغّير مع الوقت صحيح تبقى ثابتة يف األمن أساسيات يف ا
ا أمنيات االتصال قبل عشر سنوات ليست هي اآلن اآلن تطورت وتغّيرت مثًل جياالتكنولو, والزمن

فهذه ختضع لعامل الزمن والتطور فأنت يف , الع و أداءا مع تطور مع تطور التكنولوجيا وأيًض
, م مع العصرءّور من نفسك يف كل وقت حبيث تتالل أنت تطاألمنيات ال تبقى على شيء واح  ب

من املعلوم أن الستااليت كان ُيستخ م من قبل ولكن مل يكن عن  أجهزة االستخبارات وال ول 
فإجراءاتك األمنية أثناء االتصال , كما هو احلال اآلنالسنتيمتر الق رة على حت ي  مكانك ب

 اآلن بل الواجب, األمنية اليت تستخ مها اآلن يف االتصال بالستااليت سابًقا ليست هي اإلجراءات
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اجملاه ين أن يتركوا استخ ام هذا النوع من أجهزة االتصال ألنه يسهل على الع و حت ي   قيف ح
اآلن ال شك أنه , من قبل كّنا نستخ مه بطريقة آمنة ناال تقل يل اآلن أن, مكانك وبالتايل استه افك
فما يصلح قبل عشرة , يات ختتلف من زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكانق  اختلف األمر فاألمن

فيجب دائًما حنن أن , سنوات يف مسألة االتصال ال يصلح اآلن مع التقّ م التكنولوجي للع و
نواكب العصر يف مسألة األمنيات وأن جناريه وأن نّطلع على آخر ما توّصلت له أجهزة 

ا ه عن  حّ ه وأيًضوإيقافنضع اخلطط املناسبة يف عملية ص  الع و االستخبارات والتكنولوجيا حّتى 
 .ن حجم اخلسائر يف صفوف اجملاه ينم ليل التقليابالت
 

 .اوجزاكم اهلل خرًي ,وهبذا الق ر من احل يث نكتفي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


